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التحقيقمقدمة

شرورمنباللهونعوذ،ونستغفره،ونستعينه،نحمدهللهالحمدإن

فلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمن،اعمالناسيئاتومن،أنفسنا

محمداانواشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاانواشهد،لههادي

ورسوله.عبده

]آل!(م!لمونوإشمالاتموتنولاتقاله-حقأدئهاثقواءامنواالذينيأيها>

.[201/عمران

مثهماولذزوجهامنهـاوظقو!ؤنفمم!فنخلقكلالذيرلبهماتقواالتاسيأيها>

ابم(رقيباعلئكخكانأللهإنوالارحامبهدشاءلونالدباللهواثقواوِدساصرجالاكثيرا

.[1]النساء/

أغفل!لكتميضلخلا:بمسديداق!لاوفولواأللهالقواءامنواألذينياثها>

/]الاحزاب(أبمعظيما!زافازفقدورشوله-أدلهيطعومنذلولبهتملكمويغر

07-]71.

والاجر،الجزيلالثوابللصبرتعالىاللهجعلفقدبعد؛اما

وجاءع!،الامينرسولهواحاديث،الحكيمالذكرمناياتفي،العظيم

والتابعين.الصحابةآثارفيفضله

رهانكفرسيالصبرمعوهو،يخفىلاالذيفضلهللشكرانكما

الظائر.وكجناحي

الفقهاءفيهمافتكلم،واستفاضتفيهماالكتاباتكثرتفقدلذا

مصنفاتالعلماءذلكفيكتبحتىوالشعراء،والأدباءوالمحدثون

احدالكاتبعبيدالبغداديبنعليالحسنابوصنففقد،مستقلةمفردة



كتابهـ()921ومائتينعشرةتسعسنةالمتوفىوالبلغاء،الادباء

ستةالمتوفىالدنياأبيبنمحمدبنعبداللهالإماموهذاالصبر)1(،

بكتابوالشكر،بكتابالصبرأفردهـ(،)281ومائتينوثمانينإحدى

-)2(
خر.

تجفتكادلاوالوعاظوالعلماءوالفصحاءالادباءأقلامزالتوما

.هذاعصرناإلىالبابهذافيالتأليفمن

فحقق،ونظرفأجاد،وجمع،فأحسنذلكفيكتبممنوكان

علىعملتالذيكتابهفيالجوزيةقيمابنبكرأبيبنمحمدالامام

."الشاكرينوذخيرةالصابرين"عدة:وهوتحقيقه

الإعانةوحدهوبالله،المباحثمنبعددالكتابيديبينقدمتوقد

والتوفيق.

)1(

)2(

.173صالفهرست:انظر

.مطبوعوكلاهما



وضبطه:،الكتاباسم:الاولالمبحث

"وسميته::قالحيثمقدمتهفيهذامؤلفهاسمعلىالقيمابننص

."الشاكرينوذخيرةالصابرينعدة

العنوانورقةعلىالكتاباسمالاصلالمخطوطفيوقعأنهإلا

.والشكر"الصبرفيالشاكرينوذخيرةالصابرينعدة)1("كتاب:هكذا

هوالشكر"الصبر"في:بزيادةأي

صفحةعلىفيهاالكتاباسمجاءفقد،الاخرىالثلاثالنسخاما

تسميته.علىالقيمابنلنصمطابقاالعنوان

عبارةهيإذ،الكتاباسمفيخلافاتعدولا،تضرلاالزيادةوهذه

أعلم.والله،ومحتواهالكتابلمضمونوتوضيحبيانعن

فيخليفةالحاجوهمسبببيانفيفائد!الزيادةلهذهتكونقدبل

:قالحيثالقيملابناخركتائاالجملةهذهجعله

لشمسوالشكرالصبر"كتاب:يليما21432/الطنونكشففي

إحدى751سنةالمتوفىالجوزيةقيمابنبكرأبيبنمحمدالدين

."وسبعمائةوخمسين

في"الشاكرينوذخيرةالصابرين"عدةالتامباسمهذكرهأنهمع

2/9112.

عليه.التعبيهوسيأثي،فيهمضبوطاجاءهكذا)1(



ضمن2/158العارفينهديةكتابهفيباشاإسماعيلذكرهمااما

جماعةعليهوتبعه".والسكنالصبر"كتاب:بعنوانالقيمابنمؤلفات

ومحمدعبيد)1(،احمد:منهم،القيمابنترجمةفيكتبممن

"السكن"كلمةانفيظهر.وغيرهم)3(،الغنيميمسلمومحمد)2(،الفقي

يخفى.لاكما،الرسمفيقريبتانهماإذ"الشكر"،منمصحفة

بعنوانخليفةحاجيذكرهالذيالسابقالكتابهوانهيعنيوهذا

والله"،الشاكرينوذخيرةالصابرين"عدةبالتاليوهو،والشكر""الصبر

اعلمه

العلماءيختصروقد

عنوانذكروقد،حسب

العماد)6(وابن،()الداودي

:الكتاباسمضبطاما

:فيقولونالكتاباسم

ابنمختصراالكتاب

والقنوجي)7(.،

الصابرين""عدة

)4(
وتبعه،رجب

الجوزية:قيم"ابنكتابهفيزيدابوعبداللهبنبكرالشيخفقال

كسرهاهو)عدة(عينضبطفي"والمستفيض:"موارده،اثاره،حياته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.ص/شالمحبينروضةلكتابمقدمتهفي

34(.)صاللهفانإغاثةلكتابمقدمتهفي

.116ص"القيم"ابن:كتابهفي

.2045/الحنابلةطبقاتذيلفي

2/69.المفسرينطبقاتفي

.6017/الذهبشذراتفي

941(.)صالمكللالتاح:انظر



فيعدةيعدهوعده:يقالالوعد،من،مخففةالمهملةالدالفتحمع

الخير.

الجزيلالاجرمنالصابرينعبادهاللهوعدهما:بمعنىههناوهو

"ذخيرةللعنوانالثانيالفصلمعتمامايتناسبوهذا.العظيموالثواب

."الشاكرين

يقاللأنه؛المشددةالدالوفتحالعينبضم()عدة:يقالأنويصح

العدد:بمعنىفيكونللدهر،عدةوجعلههيأهبمعنىالشيءأعد:لغة

اهـ."أعلموالله،الصابرونيتسلحبموجبهاالتيوالاسباب

كلاهماوكذلك،محتملالوجهينكلاأن-الشيخقالكما-والحق

الذخائر،واحدة:هيفالذخيرة،العنوانمنالثانيالفصلمعمتناسب

.ادخر)1(ماوهي

علىمضبوطاهكذاجاءإنه:يقولالثانيالوجهيرجحمنولعل

سبق.كما،الاصلالنسخةعنوانصفحة

منأعمأنهجهةمنالاولعلىالثانييرجحأنيمكنوكذلك

ضمنمنهو،وللشاكرينللصابرينادخرهوماتعالىاللهفوعد،الاول

أعلمهتعالىوالله،يتسلحونبهاالتيوالاسبابالعدد

:الكتابتأليفتاريخ:الثانيالمبحث

تاليفهتاريخيحددتلاميذهلاحداوالقيملابننصعلىأقفلم

4.203/العربلسان:انظر)1(



.الكتابلهذا

هذاسبقإلىيشيرتلاميذهلاحداوالقيملابننصعلىاقفولم

كتبه.منماكتاببعدكتبأنهأو،كتبهمنلاحدالكتاب

.الكتابهذاإلىكتبهمنأيفيالقيمابنمنإحالةعلىأقفولم

منكانماإلاللكتابتحقيقيأثناءذلكعلىيساعدماأجدولم

الإشارةستاتيالتي،تعالىاللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخعننقوله

التالي.المبحثفياليها

بشيخلقائهبعدالفهإنماالقيمابنباننجزمالنقولهذهخلالفمن

منه.والاستفادةالاسلام

لمولفه:الكتابنسبةاثبات:الثالثالمبحث

لادلةوذلك،القيمابنللامامالكتابهذانسبةصحةفيريبلا

منها:،متعددة

سبقكما،لهالكتابهذانسبةعلىالقيملابنترجمممنعددنص-1

.الاولالمبحثفي

بينالموجودالكتابهذاأنتؤكدالكتابعننقلتالتيالنقول-2

فيالنقولهذهذكروسيأتي.لهأنهمترجموهذكرالذيهوأيدينا

المبحث.

الاصولعناوينصفحاتفيالمؤلفإلىالكتابنسبةورود3-

الخطية.
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قولهذلكومن،المعروفةبعباراتهتيميةابنالاسلامشيخعنالنقول-4

عشر:التاسعالبابفيوقولهشيخنا"،"أنكره:عشرالسابعالبابفي

سئل"وقد:والعشرينالثانيالبابفيوقوله،شيخنا"طريقة"وهذه

الرابعالبابفيوقوله"،فقالالمسألةهذهعنتيميةابنالاسلامشيخ

."يقولالاسلامشيخ"وسمعت:والعشرين

فيالقيمابنومباحث،الكتابمباحثبعضبينوالتطابقالتوافق-5

.الكتابحواشيفيذلكبعضإلىاشرتوقد،الاخرىكتبه

وتحريرهوترجيحهوسياقهعرضهفيالمعروفةالمؤلفطريقة6-

تخفى.لاالكتابفيظاهرةللمسائل

:الكتاباهمية:الرابعالمبحث

ومكانته،وأهميتهبحقيقتهالناسأعلمهوالكتابصاحبكانلما

منبدلابالاعتمادمنأولىهوذلكمنالمؤلفيذكرهمافانلذا

مقدمته،فيأهميتهذكرحيثذلكمؤونةالقيمابنكفاناوقد،الاستنباط

التالية:النقاطفيمفصلاذكرهماوسانقل

حقيقاكانشكر،ونصفصبرنصف:نصفينالايمانكان"لماأنه-1

هذينيهمللاانسعادتها،واثرنجاتهاواحبنفسهنصحمنعلى

يجعلوأن،القاصدينالطريقينهذينعنيعدلولا،العظيمينالاصلين

الفريقين،خيرمعلقائهيوماللهليجعلهالطريقينهذينبيناللهإلىسيره

.إليهما"والضرورةالحاجةبشدةللتعريفالكتابهذاوضعفلذلك

.-والشكرالصبر-عليهما"والاخرةالدنياسعادةتوقف"بيانفيهأن-2
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هوماالفوائدمنفيهنافعا،حاوياجامعا"كتاباالكتابهذاكون3-

.الخناصر"عليهوتثنىبالنواجذ،عليهيعضأنعلىحقيق

مسليافيه،للناظرمريخا،لقارئه"ممتعاجاءأنهأهميتهومن4-

للمشمرين".محرضا،للمقصرينومنهضا،للحزين

و"على"،القرانتفسيرمنحساننكاتعلى"مشتملاجاءأنه5-

.قائلها"إلىمنسوبةسلفيةاثار"وعلى،مظانهاإلىمعزوةنبويةأحاديث

."بالدليلمقررةحسانفقهية"مسائلعلىاشتمالهأهميتهومن-6

وذكر،السبيلسواءعلىسلوكية"دقائقوجودأهميتهفمنوكذلك-7

بينالتفضيلفيالنزاعوفصل،وأنواعهوالشكر،ووجوههالصبرأقسام

ورسولهاللهمثلهاوماالدنياحقيقةوذكرالصابر،والفقيرالشاكرالغني

لحقيقةومطابقتهاالامثالهذهسرعلىوالكلام،بهالصالحوالسلف

ويبعد،اللهإلىمنهايقربوماويحمد،الدنيامنيذمماوذكر،الحال

يسعد".منبهاويسعديشقىمنبهايشقىوكيف

."سواهكتابفيبهاتظفرتكادلاالتيالفوائدمنذلك"وغير-8

والفقراء،والاغنياء،والامراءللملوكيصلح"كتابأنهأهميتهومن-9

."والفقهاءوالصوفية
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:لكتاب1حواهاالتيالعلوم:الخامسالمبحث

متعددةالشاكرينوذخيرةالصابرينعدةكتابحواهاالتيالعلوم

المبحثفيالكتاباهميةذكرخلالمنذلكيلوحكما،ومختلفة

السابق.

الذيوهو،حواهالذيالاساسوالعلمللكتابالرئيسالموضوعاما-1

قارئهليعرفوضعهفمصنفه،والزهدالسلوكعلم:فهو،اجلهمنكتب

؛الاخرةوالداراللهإلىالسالكيدخرهأنيمكنوماوالعددبالاسباب

نأيمكنالتيوالابتلاءاتالمحنلمواجهةاستعدادأتمعلىليكون

الثوابجزيلمنلهأعدهوماتعالىاللهوعدهبماليعرفهأويواجهها،

الأجر.وعظيم

المؤلفبهاأرادأخرىعلومإلىالتطرقمنالكتابيخلولم،هذا

فيساعده،يخالفهماتوجيهأو،يرجحهماتأكيدأو،يذكرهماتحقيق

واستنباطه.فهمهودقيق،اطلاعهوكثرة،علمهسعةذلك

فيتجدهلاما،التنزيلوفهمالتفسيردقائقمنالكتابهذافيفتجد-2

ومن،مهمةفائدةكلالزخارةبحارهمنيستحضر"فكان،سواهكتاب

.")1(الظلمةحنادسيجلونيركلالسيارةكواكبه

أكثرحام"وقد:المصنفقولوالعشرينالثالثالبابفيفانظر

لاتجدهاأقوالهمفراجعأوردوا،وماالايةهذهمعنىحولالمفسرين

فسروهامماوأعظمأجلومعناهاغليلا،ترويولاعليلاتشفي

المصنف.فسرهاالتيالاياتفهرسوراجع."...به

4/367.العصرأعيانمنترجمتهفيالقيملابنمدحهفيالصفديقاله)1(
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يوجديكادمالامنهاوالاستنباطالاحاديثوتعفسيرالسنةفقهمنوفيه-3

يكفي،ماالرزق"خير:حديثعلىكلامهففي،الكتبمنغيرهفي

رزقبينالحديثهذافيجمعه"وتأمل:قال"،الخفيالذكروخير

لمماالرزقينخيرأنوإخبارهوالاخرةالدنياورزق،والبدنالقلب

علىخيف،الاخفاءعلىزادفإنإخفاوهالذكرمنفيكفي،الحديتجاوز

علىزادإذاالبدنرزقوكذلك،الغافلينعلىبهوالتكبرالرياءصاحبه

استنباطاتمنوللاستزادة.والتكاثر"الطغيانصاحبهعلىخيفالكفاية

.الفهارسراجعالمؤلف

أحاديثتصحيحمنبهباسلاطرفالحديثعلوممنوفيه4-

وأصححهاالتيالاحاديثفهرسذلكفيوانظر.أخرىوتضعيف

ضعفها.

بالدليل.لهامستدلاالفقهمسائلمنبعضاالكتابحوى-كما5

"فذاكوالعقيدةالتوحيدفيالسلفمذهببعضمؤلفهفيهذكركما-6

.")1(وخرجودخلالخادرليثهألفهالذيوغابه،درجمنهالذيعشه

ومعرفتهالمؤلفاطلاعسعةعلىتدلالتي،العربيةمسائلوبعض-7

قواعدهاوحررواتقنها،العربيةفي"تبحرالذيوهولاكيف،الفنبهذا

ومكنها")2(.

)1(

)2(

4/367.العصرأعيانفيالصفديقاله

السابق.المصدر
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:الكتابترتيبمجمل:السادسالمبحث

البحوثكتابةبمنهجيكتبالقيمابنفكأن،الكتابترتيبأما

أسبابمنهايستشفلطيفةبمقدمةهذالكتابهمهدقدفنجده،المعاصرة

واتبيع5،و!زاياكتابهاهميةفيهذكرفصلاعقدثم،فيهللكتابةاختياره

باباوعشرينستةفيتقعوهيعليها،سارالتيكتابهخطةبذكرذلك

لكتابه.تسميتهعلىنصئم،وخاتمة

التالي:النحوعلىفكانت،الكتابأبوابأما

منبهيتعلقوماللصبرعشرالثامنإلىالاولمنالابوابخصص

الصبربينوالفرق،متعلقهإلىبالاضافةوأسمائهوحقيقتهتعريفه

وبحسب،محلهباعتباروتقسيمه،والمصابرةوالاصطباروالتصبر

الخمسةالاحكامتعلقوباعتبار،متعلقهوباعتبار،وضعفهقوتهاختلاف

بينوالفرق،ومذموممحمودإلىوانقسامه،درجاتهتفاوتوبيان،به

نأوبيان،عليهتعينالتيالاسبابوفي،اللئاموصبرالكرامصبر

وردوفيما،النفوسعلىأشقهبيانوفي،الصبرعنيستغنيلاالانسان

منبالمصيبةتتعلقأمورثموالاثار،والسنةالكتابنصوصمنفيه

ونحوهاهالجاهليةودعوىالثيابوشقوالندبالبكاء

الشكرأدخلوالعشرينالرابعإلىعشرالتاسعمنالابوابفيثم

صبرنصفانالايمانانفيهافتحدث،الكتابموضوعفيواشركه

الفريقين،بينحكمثممنهما،الافضلفيالناستنازعوفيوشكر،

حجةذكرثم،الصابروالفقيرالشاكرالغنيفيالناساختلافعنوتكلم

كل.
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وتنافيهالصبرتضادأمورلبيانوالعشرينالخامسالبابوخصص

فيالدخولمنذلكمنشيءفييقعمنإخراجأرادوكأنه،فيهوتقدح

تخفىقدامورافذكر،الشاكروالغنيالصابرالفقيربينالافضليةخلاف

والهلع.والانينالمخلوقإلىالشكوىمن؛الصبريدعيممنكثيرعلى

بيانأراد-الابوابآخر-وهووالعشرينالسادسالبابفيثم

صفاتفيدخولهماوهيألاوالشكر،الصبرمنلكلعظيمةفضيلة

ذلكإلاالفضيلةمنوالشكرللصبريكنلملووأنهجلالهجلالرب

لكفى.

هممهموشحذالناسحثفيهاأراد،ماتعةبخاتمةالكتابختمثم

.الآخرةوالداراللهإلىمسيرهمفي

وأحاديث،كريماتآياتمنحواهوماالكتابهذاخلالفمن

والشاكرونالصابرونيستلهم،مرضيةوتحقيقات،سلفيةوآثار،نبوية

اللهإلىالدنياهذهفيمسيرهمفيأسلحتهموتهيئةعدتهمأخذمنها

وذخيرةللصابرينعدةبحقالكتابهذافكان،الآخرةوالدار

أعلمهتعالىوالله.للشاكرين

أسجل،أبوابهسياقوحسن،الكتابهذاترتيبجودةومع

هما:ملاحظتين

بالمصيبةتتعلقامورذكر"فيوهو:عشرالثامنالبابأن:الأولى

والباب،ونحوها"الجاهليةودعوىالثيابوشقوالندبالبكاءمن

لهوالمنافيةللصبرالمضادةالاموربيان"في:والعشرينالخامس

موضوعهما.لتقاربواحدبابفيدمجهمايمكنكانفيه"والقادحة
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بالمقارنة.ذلكويظهر

كمامستقلا،باباللشكريفردلمالمؤلفانالملاحظمن:الثانية

فيآخروبابا،واشتقاقهمعناهفيبابالهأفردحيثالصبر،فيفعل

ذلك.وغير،حقيقته

للصبرأحدهما،فصلينفيالكتابعنوانجعلالمصنفأنفكما

المتوقعمنكان"،الشاكرين"وذخيرةللشكروالاخر،"الصابرين"عدة

التيالامورفيخاصة،للصبرأفردهاكالتيمستقلةأبواباللشكريفردأن

لذلكيفردأنالمناسبمنفكان،واشتقاقهالشكركتعريفضمناذكرها

كماوتصريفها"،الكلمةهذهواشتقاق،لغةالشكر"معنى:عنوانهبابا

كمافيه"،الناسوكلامالشكر"حقيقة:عنوانهوآخرالصبر،فيفعل

الصبر.فيفعل

فيالمصنفكلامفيموجودالبابينهذينمضمونأنسيمالا

بينوالفصلالفريقينبينالحكم"في:والعشرينالحاديالباب

الناسوكلاموحقيقتهواشتقاقهالشكرتعريففيهذكرقدإذ،"الطائفتين

أعلم.تعالىوالله.فيه

منهجه:ومعالمالكتابسمات:السابعالمبحث

يلي:ماسماتهأهمأنوجدتالكتابفيبالنطر

المبحثفيذكرهسبقكمامنطقئا،ترتيباجاءالكتابترتيبأن-1

فيتداحلهابعضهاأو،المواضيعفيالتكرارعنالكتابفخلا،السابق

السابق.المبحثفيالملاحظتيناستثنيناإذا،بعض

"الباب:فيقول،الابوابعلىكانلكتابهالمصنفترتيبأن-2
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.وهكذا"...الثاني"الباب،"...الاول

ففي،أيضامنطقياترتيباكانالابوابداخلالمواضيعترتيبأن-3

ذكر،"بهالخمسةالأحكامتعلقباعتبارانقسامه"في:مثلاالثامنالباب

ومحظور،،ومندوب،واجب:أقسامخمسةإلىبذلكينقسمالصبرأن

الاخر.تلوواحداالأقسامهذهذكرعلىأتىثم،ومباح،ومكروه

أنهذكر"ومذموممحمودإلىالصبرانقسام"في:العاشرالبابوفي

ثم،الاولالقسمعلىاتىثم،وممدوحمذموم:القسمينإلىينقسم

الثاني.القسم

.الكتابأبوابسائرفيوهكذا

،الابوابمنكثيرفيالفصولكثرةأيضاالكتابهذاسماتمن-4

منها:أسبابعدةولذلك

إلىالموضوعمنمعينةجزئيةمنالانتقالالمصنفأرادإذاأ-

الصبرانقسام"في:العاشرالبابفيفمثلافصلا.عقدالتاليةالجزئية

يتكلمأنأرادولما،المذمومالصبرعلىأولاتكلم"ومذموممحمودإلى

وأما:"فصل:قالالممدوحالصبروهو،الموضوعمنالثانيالشقعلى

وذكرهما."...فنوعانالمحمودالصبر

فانه،يذكرهبماعلاقةلهامهمةنكتةأوفائدةذكريريدعندما-ب

بيان"في:السادسالبابفيفعلكما،لذلكتنبيهافصلالذلكيعقدقد

وعجزهالهوىلجيشومقاومتهوضعفهقوتهاختلافبحسبأقسامه

،أحوالثلاثةالهوىباعثإلىبالإضافةالدينلباعثأنذكرفلما،"عنه

يجببديعةنكتةهناوها:"فصل:منهاالثانيةللحالةذكرهأثناءفيقال
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لهاعاقداالثالثةالحالةإلىانتقلثم،النكتةهذهوذكر"...لهاالتفطن

.جديدافصلا

بعدالرئيسالموضوعإلىعادإذاالفصولمنفصلايعقدوقد-ج

كانماإكمالإلىرجعقدأنهعلىالقارىءتنبيهيريدكأنهاستطراد،

الثامن.البابفيومثاله،بدأه

لذلكيعقدقدفانه،بهيتعلقأوذكرهأمرعلىالتأكيديريدعندما-د

عشر.السابعالبابفيومثاله،فصلا

كثرة،الواضحةمنهجهومعالمالكتابسماتومن5-

طولعنالمؤلفيعتذروقدقصير،أوطويلبينما،الاستطرادات

ونفعه.بأهميتهالاستطراد

منالفقراءبهاحتجتماذكر"في:والعشرينالثالثالبابففي

هذاتستطل"ولا:قالاستطردأنبعدوالاعتبار"والاثاروالسنةالكتاب

وبالله،وأنفعمنهاأهمفلعله،المسألةهذهأثناءفيالمعترضالفصل

."التوفيق

والبيانالتوضبحالمؤلفمحاولةالكتابسماتمنوكذلك-6

ذلكفيويجتهدكشفها،ويحاولإلاشبهةيدعلابحيثللقارىء

كبيرا.اجتهادا

بيانأرادعندماالصبر"درجاتتفاوتبيانفي":التاسمعالبابففي

ذكرالمحظورتركعلىالصبرمنأفضلالمأمورفعلعلىالصبرأن

وجها.عشرينلذلك

منالفقراءبهاحتجتماذكر"فيوالعشرينالثالثالبابوفي
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حقيقةتبينأمثلةلذكرفصلاعقد،والاعتبار"والاثاروالسنةالكتاب

مثالاهوعشريناثنينفذكر،الدنيا

الادلةذكرفيالمؤلفتوسع:الكتابهذامعالمومن7-

ذلك.فيذكرهيمكنمااستيعابيحاولبحيث،ونحوهاوالمرجحات

عشر.والخامسعشرالثانيالبابفيوأمثلته

الظاهرةتعالىاللهرحمهالمؤلفعنايةالكتابمعالمومن8-

التيالاياتفهرسالىبالنظرللقارىءسيظهركما،وعلومهبالتفسير

المؤلف.فسرها

بالاحاديثبالاستدلالالكبيرةالمؤلفعنايةأيضاومنها9-

السلف.واقوال،والاثار

باستشهادهتخفىلاالتيالمؤلفعناية،الكتابسماتومن-01

الشعرية.الابياتفهرسيراجع.الشعريةبالابيات

وعدم،المختلفةالاقوالبينبالترجيحالمؤلفاهتمامومنها-11

واضحوذلك،الواردةللأدلةتوجيهأوترجيحأوتحقيقدونالامرترك

ظاهر.

:الكتابمنالنقول:الثامنلمبحث1

فيوكتب،والكتابةبالتأليفأفردقدالكتابموضوعكانلما

تقلأنالطبيعيمنكان؛مختلفةفنونفيضمناوالشكرالصبرموضوع

منفيهوماالكتابلاهميةانهإلا،الكتابهذامنالعلماءنقول
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العلماءبعضأفادقد،القيمابنغيرعندتوجدلاغزيرةوفوائدتحريرات

ذلك.منعليهوقفتماوهذا،الفوائدبعضمنهونقلوامنه

185)صالمصائبأهلتسليةكتابهفي،المنبجيمحمد-1

021،216(.و

القديرفيضكتابهفي3301(،)تالمناويعبدالرووف2-

و)5/428(.)1/224،044(و)4/73،234،286(،

.(41)صالقناعكشافكتابهفي(4601)تالبهوتيمنصور-3

في1233(،)تعبدالوهاببنمحمدبنعبداللهبنسليمان-4

.628(-125،523،627)صالحميدالعزيزتيسيركتابه

1285(،)تعبدالوهاببنمحمدبنحسنبنعبدالرحمن-5

614،972(.،306)2/المجيدفتحكتابهفي

:الكتابعلىالثناء:التاسعالمبحث

الصابرين"عدة"مختصرفي1182()تالصنعانيالعلامةقال

وذخيرةالصابرينعدةكتابعلىوقفتلما"فاني-2()1(:1)ق

علىينسجلمكتابارأيت=...الحفاظفارسألفهالذيالشاكرين

يحئرماالفوائددررمنفيهبثقد،بمثالهالقرائحسمحتولا،منواله

فييصانبأنجديرفهوالبصائر،يغنيماالشواردكنوزومنالناظر،

ونقلنا،الربيعيوليداليخمنهورقاببتصويرتفضلبصنعاء،الكبيرالجامعنسخة)1(

(.العمران)علي.المقاميناسبماهنامنه
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فيمؤلفهبقولحقيق،الاذهانعيونبفوائدهتكتحلوأنالاجفان

إلىالمصنفكلاموذكر"...نافعاحاوياكتابافجاء:عليهمثنياديباجته

.اخره

الوعندقلتكنت"وقد:قالثم

خطبنابإنالصابرينعدة

معنىكلغضونهافيجمعت

فاغتنمهافوائدمنبهاكم

رباهامناقتطفثمفارتشفها

كفإنفكركأجفانسرحثم

بالصبجهلكدواءفيهاتلق

النفموضعفيللهناءواضعا

فنكلفيللتحقيقجالبا

علماحازمؤلفمنياله

القلىأشعرمناللبيبفاللبيب

شكرأثوابللدثارجاعلا

لحشوأختصرهلمولعمري

:قالثم

لحزينسلوةشكلافهو

تلقىشئتإذابهفتمسك

فيه:فامحاسنعلىقوف

الخطوبكثيرالفتىوزمان

للمكروبالجليسنعمفهي

القلوبكنزالعلومفنكات

والطيببعطرهاوتضمخ

اللبيببفكرناظرافتىت

طبيبحكيممنوبالشكرص

والتنقيبللبسمزيلاب

المجلوبذلكمنفتغنم

غريبمعنىبكلوأتانا

قشيبثوبكلالصبرمنب

والترهيببالترغيبنسجت

مريبلامرولاحواهقد

نصيبأوفىفيهالروحولذي

".ضروبسيفبكلخطبكل
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كتابه:فيالقيمابنموارد:العاشرالمبحث

قسمين:إلىالكتابفيالقيمابنمواردتقسيميمكن

اسمائها.علىالقيمابننمنالتيالكتب:الأولالقسم

أسماءذكربلاسمائها،علىينصلمالتيالكتب:الثانيالقسم

مؤلفيها.

أسمائها:علىنمنالتيالكتب:الاولالقسمأما

الصفحةومؤلفهالكتاباسم

015القديمةالكتببعض

541،152المسانيدبعض

172سبحانهاللهكتببعض

1،34،344345الفراءالحسينبنمحمدبن-محمدالتمام

وغيرها06،051،151الترمذيجامع

331024،حنيلبنأحمد-الزهد

953ئياللالكا-السنة

وغيرها041،918،791داودأبيسنن

وغيرها421،481،581النسائيسنن

092للجوهريالصحاح

وغيرها401،141.461البخاريصحيح
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حبانابنصحيح

مسلمصحيح

شعيببنعمروصحيفة

العقيلي-الضعفاء

إسحاقبنمحمد-الفتوح

الجيلانيالقادرعبد-الغيبفتوح

هانىءبنإسحاق-المسائل

حنبلبنأحمدالإمام-المسند

الصباحبنالحسن-المسند

أسامةأبيبنالحارث-المسند

البزار-المسند

نيالطبرا-لمعجما

الجوزيابن-الموضوعات

أنسبنمالك-الموطأ

141،347،038

وغيرها041،441،251

341،822

464

162

48

424

غيرهاو79،141،191

732،035

973

794

993

903

142،914،151



أسماءذكربلأسمائها،علىينصلمالتيالكتب:الثانيالقسم

مؤلفيها)1(:

الصفحةالعلماسم

وغيرها47،138،118الدنياابيابن-"

وغيرها422،522،622لشكر(ا)-

481،581(لصبرا)-

وغيرها،451،551،951(والكفارات)المرض-

132،437،438،244الدنيا()ذم-

074(الامل)قصر-

604،904(الغنيعلىالفقيرتشريفالعلهالاعرابيابن

322الأنباريابن

012،992،603الجوزيابن

934تيميةابن

703،023حبانابن

،الكتابذلكفيالنقلعلىعثرتإذا،الكتاباسمالعلمجانبإلىأحياناكراذ)1(

كتبه،فيإحالةعلىأحيانالوقوفياوالكتابلاختلافإماالعلماسماكرروقد

.اخرىاحياناوقوفيوعدم

لكثرةكتبهمعلىالاحالهكانتإذاواحمدالستةالكتباصحابأذكرلمانيعلى

ورودها.
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خزيمةابن

عبدالبرابن

)الكامل(عديابن

عقيلابن

الجهمية(على)الردمندهابن

تيميةابنالبركاتأبو

الرازيحاتمابو

الاعرابيبنسعيدابو

سلامبنالقاسمعبيدأبو

الحيريعثمانأبو

الدقاقعليابو

عبدالبربنعمرأبو

الجريريمحمدأبو

حنبلبناحمد،

والزنادقة(الجهميةعلى)الرد-

)الزهد(-

الاصفعي

26

953

591

348

335

953

603

346

138

02

،22،23،85013

288

22،926

غيرهاو،45،56،921

154

وغيرها،112،372،932
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محمدبنبكر

(الكبرى)السننالبيهقي

(الايمان)شعبالبيهقي

محمدبنالجنيد

()الصحاحالجوهري

الدارقطني

الزجاج

منصوربنسعيد

الشافعي

)المصنف(عبدالرزاق

الزهد()زوائدأحمدبنعبدالله

أحمدبنعبدالله

المباركبنعبداللهئز

)الزهد(-

وهببنعبدالله

سعيد(بنعثمان)نقضالدارميعثمان

الجعدبنعلي

27

526

346

703،488948،

91،19

531

703،803

358

261،504

134

،238،093193،425،513

غيرهاو742،842،652

114،582

182

935

722،152



الفراء

)التمام(الفراءبنمحمدبنمحمد

المروذي

راشدبنمعمر

سليمانبنمقاتل

النسائي

الاسلامشيخالهروي

الواحدي*

الوسيط()-

منبهبنوهب

***

032

525

526

028

803،312

953

363

366

172178،،266277،

فيوالغزالي)العدة(فيالقيمابنبينعشر:الحاديالمبحث

)الاحياء(:

كتابهضمنوالشكرالصبرفيكتبممنالغزاليالامامكان

ربعمنالثانيالكتابفيوذلك"،الدينعلوم"إحياءالمعزوف

.المنجيات

ذلك،إلىيشيرأندونهذاالغزاليكتابمنالقيمابناستفادوقد
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الكتابين.تأمللمنظاهروذلك

علىيغلبالتيالكتابينمنالمتشابهةالمواطنهناأعرضوسوف

وهي:،منهااستفادالقيمابنأنالظن

هذافيالكتابةلاهميةالقيمابنبيانعند،الكتابمقدمةفي*

ونصفصبرنصف:نصفينالايمانكانولما:"فصل:قالالموضوع

الجملة.هذهعلىكلامهبنىثم،إلخ"...شكر

هذهاستعارقدالقيمابنأنيجد"الدينعلومإحياء"فينظرومن

يقولحيث52()4/والشكرالصبرعلىالكلاممقدمةفيمنهالعبارة

"...شكرونصفصبرنصف:نصفانالايمانفانبعد،أما":الغزالي

إلخ.

هذافيالكتابةأهميةلبيانثانياأمراأردفهناالغزاليإنبل

أوصافمنوصفانأيضاوهما)1(":السابقالكلامبعدفقال،الموضوع

وشكورا،صبورانفسهسمىإذ؛الحسنىأسمائهمنواسمانتعالىالله

غفلةهوثم،الايمانشطريبكلاجهلوالشكرالصبربحقيقةفالجهل

."...الرحمنأوصافمنوصفينعن

وهو،والعشرينالسادسالبابإلىالمصنفأخرهالامروهذا

الصبردخولبيانفي:والعشرونالسادسالباب":فقالالاخيرالباب

ولو،والشكوربالصبوروتسميته،جلالهجلالربصفاتفيوالشكر

."بهلكفىذلكإلاالفضيلةمنوالشكرللصبريكنلم

والشكر.الصبر:أي(1)
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."فيهالناسوكلامالصبرحقيقة"في:هوالذيالثانيالبابوفي*

"بيان:هوفصلفي54()4/كتابهفيالغزاليذلكذكرقد:أقول

إلخ."...مقامالصبرأناعلم:ومعناهالصبرحقيقة

العقلباعث"ثباتالصبر:حقيقةبأنبابهالقيمابنختموقد

مجملا.شرحاشرحهثم"والطبعالشهوةباعثمقابلةفيوالدين

ماهوإنماالصبر،حقيقةبيانفيالقيمابنبهختمالذيوهذا

.54()4/كتابهفيذكرهالذيالفصلذلكفيالغزالياستنبطه

...":بقولهالخامسالبابفيالحقيقةهذهذكرالقيمابنأعادثم

فيوالدينالعقلباعثثبات:حقيقتهالذيالصبرحقهمفيجممصورفلا

."والهوىالشهوةباعثمقابلة

الصبرأسماءبيانشي01التيمابنترجمهالذيالثالثالبابوفي*

."متعلقهإلىبالاضافة

الصبرهو:المحمودالصبركان"لما:مستهلهفيالقيمابنقال

مراتبهكانت،المذمومالهوىداعيإجابةعنالاختياريالنفساني

."...متعلقهبحسب

"بيان:فقالفصلا)4/57(كتابهفيالغزاليلذلكعقدوقد

الصبرأناعلم:الصبرعنهماإلىبالاضافةللصبرتتجددالتيالاسامي

إلخ."...المشاقكتحملبدنيضرب:أحدهما:ضربان

استهلهأنهالبابهذافيالقيمابنكلامفيهناالملاحظمنبل

"لما:فقالالقيمابنيريدهاالتيالصبرتقسيماتيعرفالقارئوكأن
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داعيإجابةعنالاختياريالنفسانيالصبرهو:المحمودالصبركان

واخرممدوحاصبراهناكأنيعرفالقارىءفكأن."،..الهوى

ذلكبعدالتقسيمهذاذكرسيأتيبل،قبلذلكذكريسبقولم،مذموما

العاشر.البابفي

الصبريقابلهنفسانياصبراهناكأنعلمسابقعندهالقارىءوكأن

الخامس.البابفيذلكبعدالمصنفسيذكرهماوهو،البدني

،اضطراريصبريقابلهاختيارياصبراهناكأنيعلمالقارىءوكأن

الخامسالباب:متفرقةأبوابفيذلكبعدالقيمابنسيذكرهماوهو

عشر.الثالثوالبابالتاسعوالباب

هذهذكربأنالموضعهذافيلذلكمهدالغزالينرىبينما

وأكثرأوجهالغزاليترتيبفكان،مرادهلبيانمنهاوانطلق،التقسيمات

أعلم.تعالىوالله.القيمابنترتيبمندقة

والتصبرالصبربينالفرق"في:عنوانهالذيالرابعالبابفي!

."والمصابرةوالاصطبار

كتابهفيوالتصبرالصبربينالفرقبيانإلىالغزاليسبقهوقد

بينهما.الفرقمنالغزاليذكرهمامعيتفقالقيمابنذكرهوما،95()4/

."محلهباعتبارأقسامه"في:وهوالخامسالبابوفيفي

منهماكلاوأن،ونفسانيبدني:ضربانالضبرأنفيهالقيمابنذكر

.واضطرارياختياري:نوعان

.6(457.06،1/)كتابهفيالغزاليذلكإلىأشاروقد
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قوتهاختلافبحسبأقسامهبيان"في:السادسالبابوفي*

."عنهوعجزهالهوىلجيشومقاومتهوضعفه

ثلاثةلهالهوىباعثإلىبالاضافةالدين"باعث:فيهالقيمابنقال

ذكرها.ثم"...أحوال

)4/58(الاحياءفيالغزاليذكرهالذيهوالقيمابنذكرهوالذي

نااعلم:والضعفالقوةاختلافبحسبالصبراقسام"بيان:قالحيث

ذكرها،ثم"...أحوالثلاثةلهالهوىباعثإلىبالاضافةالدينباعث

كتابه.فيالقيمابنذكرهاالتيعينهاوهي

أقسامهذكر"في:بقولهالقيمابنترجمهالذيالسابعالباب*

".متعلقهباعتبار

:أقسامثلاثةإلىبذلكالصبرانقسامالبابهذافيالقيمابنذكر

.والطاعاتالاوامرعلىصبر-1

.والمخالفاتالمناهيعنصبر-2

والاقضية.الاقدارعلىصبر-3

ذكر06()4/ففي؛كتابهفيالغزاليذكرهاالثلاثةالاقساموهذه

وفي،المعاصيعنالصبرذكر)4/61(وفي،الطاعةعلىالصبر

بقوله:الغزاليسماهالذيوهوالاقدار،علىالصبرذكر)4/62(

واخره؛أولهالاختيارحصرتحتيدخللاما:الثالث"القسم

إدخ."...الاعزةموت:مثل،كالمصائب

باعتبارانقسامه"في:وهو،القيمابنذكرهالذيالثامنالبابعد
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."بهالخمسةالاحكامتعلق

.95()4/الاحياءفيالغزاليذكرهقدالاعتباربهذاوانقسامه

.الصبر"درجاتتفاوتبيان"في:التاسعالباب*

الاختياريالصبرأنورجح،الصبردرجاتاختلافالقيمابنذكر

.الاضطراريالصبرمناكمل

الاحياءفيالصبردرجاتاختلافإلىالغزاليأشاروقد

أكمل.الاضطراريالصبرأنرجحانهإلا63(،62)4/

محمودإلىالصبرانقسام"فيهوالذيالعاشرالبابوفي*

."ومذموم

.96(،57)4/الاحياءفيالغزاليالتقسيمهذاوذكر

.الصبر"علىتعينالتيالاسبابفي":عشرالثانيالبابوفي*

بأمرين:ذلكأنالقيمابنذكر

.الشهوةوباعثالداءتضعيف:الاول

الدينهباعثتقوية:الثاني

الاحياءفىالغزاليذكرهمااللذانهماالامرانوهذان

بهيستعانوماالصبردواء"بيان:بقولهلذلكوترجم66(-65)4/

".عليه

بيان"في:بقولهالقيمابنترجمهالذي:عشرالثالثالبابوفي*

.("النفوسعلىالصبرأشق
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.61(الاحياء)4/فيالقيمابنذكرهماومضمونمرادهالغزاليوذكر

نصوصمنالصبرفيوردماذكر"في:عشرالخامسالبابوفي*

.العزيز"الكتاب

."السنةنصوصمنفيهوردماذكر"في:عشرالسادسوالباب!

ومنالصحابةعنالواردةالاثارفي:عشرالسابعالبابوفيفي

الصبر".فضيلةفيبعدهم

فصلا)4/52-53(الاحياءفيلذلكالغزاليعقدقد:أقول

تعالىاللهوصف"وقد:قالثم.الصبر"فضيلة"بيان:بقولهترجمه

ذلك.منشيئاذكرثم"...القرانفيالصبروذكر،بأوصافالصابرين

النبوية.الاحاديثمنوذكر"...الاخبار"واما:قالثم

منها.لهتيسرماوذكر"...الاثار"وأما:قالثم

الايمانوأن،الايماننصفالصبرأن"في:عشرالتاسعالباب-ة

.شكر"ونصفصبرنصف:نصفان

لذلكعقدحيث-57(،56)4/الاحياءفيالغزاليذلكبينوقد

."الايماننصفالصبركون"بيان:بترجمهفصلا

فيالتنازعفيكلهاوالعشرينالرابعالبابإلىالعشرونالبابير

كلوحجةالصابروالفقيرالشاكروالغنيوالشكرالصبرمنالافضل

والترجيح.

:فقالفصلا(012-151)4/الاحياءفيلذلكالغزاليعقدوقد

الشاكرالغنيمسألةإلىأثنائهفيوأشاروالشكر"الصبرمنالافضل"بيان
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الصابر.والفقير

للصبرالمضادةالأموربيان"في:والعشرونالخامسوالباب*

عشر.الثامنالبابونحوه5"فيهوالقادحةلهوالمنافية

الاحياءفيالبابينهذينمضمونمنكبيرجزءإلىالغزاليأشاروقد

".و.بالجزعالصابرينمقامعنيخرجإنماأنه"فاعلم:فقال63()4/

."...القلبتوجعالصابرينحدّعنيخرجهولا":قالثم،إلخ

سبقتفقدوالعشرونالسادسالبابوهوالأخير،البابأما*

المبحث.هذاأولفيإليهالاشارة

منوالشكرالصبروكتاب)العدة(كتاببينالمقارنةهذهوبعد

فكرةأصلفيالكتابينبينوالتشابهالارتباطلنايتبين)الاحياء(

ابنفيهتكلمالذيالاولالبابفيإلااللهم،الابوابوعمومالموضوع

عشرالحاديوالباب،الكلمةهذهواشتقاقلغةالصبرمعنىعنالقيم

.اللئاموصبرالكرامصبربينالفرقعنالقيمابنفيهتكلمالذي

منالقيمابناستفادةوهيمهمةبنتيجةنخرجالعرضهذاوبعد

الفروعكثيرةكبيرةلشجرةأساساكلامهمنجعلحيث،الغزاليكتاب

ونفحها،فقههبسعةوحرثها،علمهعصارةمنسقاهاإنهإذ،والاغصان

فكرههبصحيح

،كثيرةوتفريعات،عديدةفوائدالغزاليماذكرهعلىالقيمابنفراد

وأضاف،الغزاليإليهايتطرقلمونكاتوفوائد،مهمةواستنباطات

والداراللهإلىوسيرهطريقهفيعدةلقارئهليكونوتوضيحاتأمثلة

.الاخرة
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وهو"الشاكرينوذخيرةالصابرين"عدةالمهمالكتابهذافكان

الغزالي.كتبهماأضعافأربعةيقارببحجمه

فائدةالمباحثأكثرمنفانهالمبحثهذاالقارىءأيهاتستطلولا

الحقيقة.هذهيعلمونلاالعلمطلابأكثرإنإذ،وجدة

منالقيمابناستفادةعلىنبهنيفالذي،أهلهالىللفضلونسبة

الجيزاني،حسينبنمحمدالدكتورشيخيفضيلةهوالغزاليكتاب

المثوبة.لهوأجزلخيرااللهجزاه

منه:المستلةوالبحوثمختصراته:عشرالثانيالمبحث

وكثرةمعرفتهوشمولاطلاعهوكثرةعلمهلسعةالقيمابنالامامإن

والتوسعالاستطرادهيمؤلفاتهفيعامةسمةلهكانتالفوائدمنعندهما

حجر:ابنالحافظوصفهفيقالكماونحوها،والوجوهالادلةوكثرة

يتعانىفيهاالنفسطويلوهو،الطوائفبينفيهامرغوبتصانيفهوكل"

.جدا")1(فيسهب،جهدهالايضاح

مسوغاكتبهمنماكتاباختصاريريدمنيجدأنالسهلمنفانلذا

فائدتها.وكثرةكتبهأهميةذلكالىأضف.ذلكبسببله

الصابرين.عدةباخ!تصاروالافاضلالعلماءمنعددقاموقد

هذاباختصار(1)182الصانعانيإسماعيلبنمحمدالامامفقام*

.الشاكر)2([لصابريمينفيالباترلسيف1:وسماهالكتاب

.(204)3/الكامنةالدرر(1)

1352(.)3/صنعاء-الكبيرالجامعمكتبةمخطوطاتفهرست:انظر)2(
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للكتابالعلميةالمادةبعرضالغنيميمسلممحمد*وقام

وكانهالعرضهذافجاء)1(،ومصلحكاديبالقيمابنلابراز،مختصرة

لفظهمنالقيملابنكلهذكرهالذيوالسياق،الكتابلهذااختصار

مختصرا)2(.

ماوجعل،الكتابمنجزءباستلال)3(المعاصرينأحدقامكما*

ماخوذوهو،والشكر"الصبربينالتفضيل":بعنوانمفردبحثفياستله

قليلا.إلا"الشاكرينوذخيرةالصابرين"عدةكتابمنبرمته

:الكتابطبعات:عشرالتالثالمبحث

في134)4(0عامكانتللكتابطبعةواول،طبعاتعدةللكتاب

.النجديالرشوديعليبنفهدنفقةعلىالسلفيةالمطبعه

.()السلفيةالمطبعةهـفي9134عامطبعوبعدها

ذلك:بعدللكتابالطبعاتوتوالت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ابنشخصية"إبرازغرضهإن414:ص"القيم"ابن:كتابهخاتمةفيالغنيميقال

".اجتماعيومصلحومرشدكأديبالقيم

203.336-صالسابقالمصدرانظر

الخامسالعدد،الحكمةمجلةفينشروقد،القرنيمحمدبنسالمالدكتورهو

هـ.1423عام،والعشرين

ابنفيزيدأبوبكروالشيخ1/224،:العربيةالمطبوعاتمعجمفيسركيسوذكر

فيالمرجعينهذيناختلافملاحظةمع،1341سنةطعأنه276()صالجوزيةقيم

السنة.تلكفيلهالطابعةالدار

276(.)صزيدأبولبكرالجوزيةقيمابن:انظر
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ضمن،بالقاهرةالمتنبيمكتبةطبعةالمشهورةالطبعاتمنولعل*

الطبعاتاكثربانهاوقتهافيوصفتوقد،القيمابنمكتبةسلسلة

تداولا)1(5

محمدهـبتحقيق8014عامببيروتالعربيالكتابدارفيوطبع%

الخشت.عثمان

الطيبالكلموداركثيرابندارطبعةالكتابطبعاتومنبغ

مستوهديبالدينمحييبتحقيق،طبعاتعدة،بيروت،دمشق-

عليزكرياتحقيق،بيروت-العلميةالكتبدارطبعةايضاومنهاممغ

يوسف.

الدينعصامتحقيق،-القاهرةالحديثدارطبعة-ة؟ومنها

الصبابطي.

هـ،1424،الثالتةالطبعة،الدمام-الجوزيابندارطبعةومنهائغ

الهلالي.عيدبنسليمبتحقيق

.م9891سنة،تحقيقبدون،القاهرة،الحديثدارطبعةومنها3

الطائف.،المعارفمكتبةطبعةومنها*

عليمحمد:تصحيحهـ،7014،بيروت،القلمدارطبعةومنها*

كثير.وغيرها

.01صالصابرينلعدةالخشتعثمانمحمدمقدمة:انظر)1(
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الخطية:الكتابنسخ:عشرالرابعالمبحث

أربعالتحقيقأثناءمنهاليتوفر،نسخعدةالصابرينعدةلكتاب

خطية.نسخ

بتركيا.كوبريلينسخة-1

جميلنسخيوخطهاهـ.077:عامنسخت.لوحة133:أوراقهاعدد

هوامشهاوعلىالاحمر،بالمدادوالفصولالابوابوكتبت،مشكول

نهايةفي-كماوناسخهاوالاستدراكاتالتصحيحاتمنالعديد

الباهي.القرشيمحمدبنمحمدبنمحمد:هو-المخطوط

الباهيعبدالدائمبنمحمدبنمحمدبنمحمدالامامالشيخ:وهو

ودرس،بالتحصيلوعنيكثيرااشتغل،الحنبليالديننجم،المصري

ولايةفيوأحقهمفيهاوأفضلهمبمصرالحنابلةعينوكان،وأفتى

.)1(وثمانمائةاثنتينسنةتعالىاللهرحمهتوفي،القضاء

فيعليهامختومهوكما،الخيرأبوالوزيرالنسخةهذهأوقفوقد

الوزيرالنسخةهذهوقف"قد:فيهوكتب،الكتابمنأماكنعدة

الوزيربننعمانالفاضلالأعطمالوزيربنأحمدالحاجالخيرأبو

أبيالنحريرالاعطمالوزيربنمصطفىالشهيدالصدرالعلامةالاعطم

."عثارهماللهأقالبكوبريليعرفمحمدعبدالله

دولعلىالتاموالذيل2/128،حجرلابنالعمربابناءالغمرإنباءانظر:)1(

وحسن،-4/136137شهبةقاضيابنوتاريخ،1411/للسخاويالاسلام

.1/483للسيوطيالمحاضرة
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فيوالسقطوالتصحيفاتالاخطاءمنتسلملمالنسخةهذهأنومع

لقدمالكتابلتحقيقأصلاالنسخةهذهاتخذتإنيإلامواضععدة

ولمنزلة.وسبعمائةسبعينسنةنسختقدفانهاجهة،مننسخها

عنها.جدامتاخرةالاخرىالنسخولان،أخرىجهةمنناسخها

بمصرالقوميةالكتبدار-نسحة2

.تصوف9512برقمفيهامحفوظةوهي

هـ.1313عامنسخت.531:أوراقهاعدد

بنعبدالرحمن..."علقه:المخطوطنهايةفيجاءكماناسخها،

من1313سنةالقعدةذيشهرمنالسبتضحوةعويدالعبدالعزيز

.كثيرا"تسليماوسلموصحبهوالهعليهاللهصلىمحمدنبيناهجرة

:فقالنجدعلماءكتابهفيلهالبسامعبداللهالشيخترجموقد

ونشأ،بريدةمدينةفيولدعويد،بنعبدالعزيزبنعبدالرحمنالشيخ"

وحصل...علمائهاعنالعلمأخذكما،بهاالكريمالقرانوحفظ،بها

والسكينةالوقارعليهوكان،مضبوطنيرجميلخطلهوكانواستفاد،

نسخفييدهعملمنإلايأكللازاهداورعاوكان،الجانبلينمع

كثيرفانتفعللتدريسوجلس،وصغاركباركتبعدةكتبفقد،الكتب

هـ0135عامتوفيحتىالحميدةحالتهعلىومازال،بعلمهالناسمن

.")1(تعالىاللهرحمه

.م"ب"النسخةلهذهرمزتوقد

3/76.قرونثمانيةخلالنجدعلماء)1(
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.2231/برقمفهدالملكمكتبةفي-نسحة3

صفحة.042فيورقة421:اوراقهاعدد

هـ.9921عام:نسخهاتاريخ

اللهعبادافقرلنفسه"علقهاخرها:فيموجودهوكماناسخها

."المهاجريالعنزيعبداللهبنراشد:ومغفرتهرحمتهإلىواحوجهم

وقفيةكتبتالعنوانصفحةوعلى.لهترجممنعلىاقفولم

ترحملانهالناسخوفاةبعد)7013(سنةفيمؤرخةمغايربخطللكتاب

."ب"نالنسخةلهذهرمزتوقد.عليه

.بريدةجامع-نسحة4

اوراقها:عدد،17/ببرقمفهدالملكمكتبةفيصورةوعنها

.ورقات011

هـ.1337عام:نسخهاتاريخ

...الصابرينبعدةالمسمىالكتاب"تم:اخرهافيجاءكماناسخها

."حوبانبنعبدالرحمنبنمحمد...القديرربهإلىالفقيربقلم

سعود.العبدالعزيزالملكبديوانكاتباكانالمذكوروالناسخ

النسخةلهذهرمزتوقد.بريدةبعلماءوالاجتماعالترددكثيروكان

ب"ب".

:الكتابفيالعملمنهج:عشرالخامسالمبحث

فيالكتابلهذاتحقيقيفيعليهسرتالذيالمنهجإجماليمكن

الاتية:النقاط
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وجدته.حديثيجزءاوكتابأيمنأخرجه
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-!لأأ:تم!

ة1،2-غم
.(شه!..ح.لا!نن

--؟؟.خما-فل!؟.!

ثأئم!.؟تجؤ1نجياألىم

:!(!.-يما؟،،فيما-ة.!اة

مهءا.يهههاا:عت!*بخ!6؟يه

.؟.مه!أنخ--ح!"إ

،حع!،-9ا-:مي-"اهبر

..يخ!2.-+،يمحههاهمأ:-

هماا.!مهم-هسا-مما(.

.!هم/،..!تما

-!!!.-مما:ت،13-.-لا6!

،،ل!+!الإألج!--شا

سلأ3-!.ءكلما-م!سممم:

-!.،-.؟

!5هم-

ماا

لأ،،ولء

مهححسص!سمصحعحسمبهممهثثئ!!،مم!يم!-صص

01-زر!3بم:0اسطبم

-ا:-.لم؟

.همئهم

ا،خ،0

ثفبر

ووي!.-.،!س-".س!-بر.*/!كاإ!.برءئرححح!ببر/3-ءا9"

لأبر،."لأ!!?كبرسطسصء،زرءت!!

ض؟؟*.ش؟-ع+،،.ي!"-صكاطحم!.لىأ.ا؟.تج!!ء-!أإ(!هـنما:

!بمئآأ?سأ*يهمتج!!-(إث!.ء!*؟3إ،.،ئم!ئم.ةيبخا*!،أ!ص!

---.ضضا.س.زر؟لاض،ءدحا!3،?ك!..

،--وص!ة!برزنجى!!ص!-.ححلم../لأبز،؟-ءبا،*"3،31-زرحما؟3؟ي!،صة

،.،..غاامهس؟برمه6+-ذما،ء.-7:-لم)بر-همأظآ
س-ء.ا،-7ءي!ص!كائ!أهد3؟.!كأمما!ا.تكا93نئكمكا:رر،2!.م

-ا....--،!غ."/ز07لأعأ.ءسمهس.-يرجنم!لا.ا.كلتهأا2"لم،اسه"ا

2،حي!د؟حمما!أ3،مم!نه!.ت--!.!*ع!1-ة-(يزا.

ير؟\-خيما.-ءبي:-ازربم:ل!!أ؟اإ؟/*يخ\.لإأ،أ..،1لمئ!؟ظص

لأ6ر"لميما،!ء3!.+كل،.بنأنا!بهاو:؟ث!!اأ.:!ايمبمة!ص-!-:،قي.بمبه!!3إا-ء--تلأ

،*هم
-ذ7!ء؟ا-!1!:.كاض،!كه2ظلاكا؟

!*:.،لا(.ح!يم.ءلأ-3-ح!!

-!.-لامهط،كل-.،2!*هاس..:؟هم3كارزلأبرلئهه"-ص."ول

س؟ا،،؟ةقي؟،ء(.!ا.؟-؟*إ.*ءلآح!(ءجميمءمت!3لىة!-زركالبئآ

،!ا.-نجأحما!ا+-ئمخما:حمملاخا،.،بمضلم.لمبز:ثأ،3:ي!،.نج!يم،.-ينداة

ء--..!س!لأ-،3--.طلا--

ا!!-.-حمكا
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،-لى

!-أ.ئجأطأافيإمولأ"ثيخح"كا!خاماأ-!؟ا،!!لم(؟س!،71حابخء-!أع.:!!؟ط،ةأأحدثاإط*ظ

،شأءأ؟،؟"!ئ!*ؤ(س!!!!ئماي!،!يه!؟حا.حم!!بمإ؟فانأ:روأغ،!يمءلاأ!مماا،.،،.مآاء،بمحإ-ايمش!ا5-تج1+!ا

لحا.بم؟إ"؟،"--3.3إ؟،ثأ.-آ!-!!!س!،-؟نجيع!هوالمفلأ؟!؟ء؟يما،،:1-ألاء1ط -03(-!":بم:--.-.،.-"،،،.ىحهبن،ح!!،-!،!ا.،3!خت!لأ

-خبم.ا%.++يأ!خا.ئمنن!!ا.!يإ--خأخا.-؟\"،-+-!خحش+!،1هـحا،جلا"يمآخ3في+!حام"2
اور-فوعا-ط.م-+.؟هـ3،.-ء!.3!1!---،2،"ج! \-3*!+-أأ،.!؟ص!حهوهو..--8-حاا

ث-،.يئأه-آ!3ح!!+،--!م-!اهتمآ:*ممابئما!أ.تاظص!!ماك!.و-!ئ!ا1،6اغ(،؟ي!خاإ+؟3؟أثما-!اصتنلأ-،

،"\،،.-..خا!غ.--!اصر؟ير؟:؟+"،!-*أ!

؟-هوءبرا،!!ق!إ،رها-صوه!اتاضيم-طماابا؟اجم!ج!!جمريااترأبرح!.-!أ.[لمإ،تجا*؟-:في

!حءل!!خامتملا!ح!ئ!!+كأثا!!ع0!مخ،،،ض!،!ا/؟عح!
لح-"(.،-*ء--!اء!لح.طا،103ل!!؟؟-،لم!--*-ي!

ت3،لم،،:أ،ألح.01ء(شكا*!،*حم!أ؟:أ،ص-غماجماش!آحم!إ،"إنا.يخ!.9.احما-1ح!أبرمحب.مم!صي

!هر"-.نم؟.:ءألمحهوط!حأ.مميبم-.-بم1-.1،ال!-حا،/ث6.هوحه3.ططجبمء،:ياعليمايا"لىد!ا.الههونج!!،

خك!رز.!ي!1حلم+حايبمابم9بلأحىحم!،9نلأتول-9؟اا:ب!:،،ىستما.كايا-!؟خ!الاثحأ-أ!،س،!-ا6غ0؟،1

:أ+:لأ01ء09ء..خ.+،..أ؟هورر*.هوأ.
؟؟جمإ،!بع؟و.،حعيم!إ.بر"؟.\1ةم!؟.!مما-تالححا.،لحط!-!.،:

لمغأيا:ثما،نه!؟.مبماثآ!صاحد--!ا-.زرحإ-!رمكاها"ح:19-كا"ف(-ت!؟(.لم

!.،-"-!ح!ا،حإ:ظث!حأفا.تم!-!1.!؟،+خا-ص!9.!يا"في،-ء!ا--هـآاكأح!طاة-ح؟با!ا!أ،!ه
ء،.!،!ثع،أ.حح!ث!،-يا:ع1!ثيما3طا:ي

بسم-ضأ،3ع!/9صنأحاعنمأتمم،-خ!ايا،مب!غح!"،!ن!لم-هـلم!ت1نامط!!ه.لا.!اثتبما.كل!ةماص!ا+،ضبما!ما*ثقك!

3حا++*!إى-!أ!ا:بسط.سا-ص!ج!ا!إ.ثاكاهاح!ت!ا2اال!-؟لملا:ف3مماماخ!س!لحخما،،.-.

،!أ*ط\،-أااحيم\!اخب،،؟:لمطحابانا.طأبآ!أ-.نايا"؟!ا!اهـئمز(؟ج!!ما9حأ*؟بمما--عرنملا.حاكا-4-أ..(نإضثإثم!%أد:ح!-3:بما

2خ،)،!شآ.ص.طى.-لألمأ،نمضا،.!4-!ا5 :.ط.ء---،،--:-بر3،*--ئبأ-طاا:-جم!،،طأ

*ط؟ي!ا3".ط،بر!!"+ع!ا.ت!.لما!ا-لأ"-؟:-طلى"ط.ل!ث!،-بخقيآئم؟؟"3"+4-\.!ما(!-!.!!أ!*"!.5!غ

)1-ظ3لاحانماةيالمطط30\ح!-.ممبخ!(ح!مم؟!.د،!ت؟ت3فى؟..شا---بركا--!ا.لالأ

؟لححمئ!أةحماكلايمكاأ!يئلأأاأ3حدظبماحا.ة.يشأب!"!أ!ا-طاطاغإلا!الأ.!نئم

!غ!.بم\،لم!1-طايبما!إ؟2-:!أ-إ.-.أ!.!.لمحتما،لاا11!!3.:لمح!+ء!لأ-الا.جماا-9حي

3\**!ك!لألح.،-جما-ش(حم!"!لم،!1؟حا32لحإلماححم.!!-كما.؟أ.!،س!.رأ*--لاء

.خ.بيما*تي؟!عانخحأ-!-!9خ!!"!!.!ا.1-ي.حدا،عبر3!ثؤ-!؟-لح!،يمما،حمتنج!-لح9--،،حما1لمعث!؟نجع!ا

!غبم،3حأ9؟ةص!،هـابز.طغب!!.ح!،:،،---،كماما--!ذ3اأ0ئما-ير،مما.-خأاأ.بملع،!ب!ئا..با3ء.طا3نهالا--ا

-.!،.!-\\\كا؟:.ع.-ول.ا-إ-فىبرسا56؟ء!خنأب!هءعإ-!ا،.أ -(-ىخننحيم--حأبمببهأ-."لح.ضاكل!.!!

به!!.ا،*-خم!حا-.اكاا!أ-!ما.؟1
،ناا1لاا؟؟؟!ء!أت%.1-خلأ-جاف!نمثصث!3!ما-خخعا:.!ا331ص!--ط7/.حاط*!ا،-طح!.حم!إ"،ممادثإ-كا-لي

ء"م!---!-د---"3م!.-ير3،ط!عي-ص!2:طلأ-ح!-هـا!\يم-!االم(!-،

حلأخت!ع!لاع1!ا!اث!ييمكاط.ملي!أ:\.04!!---4.،--7-أ
\د،،قي.ةهو،ءا..ءفيا!"\طم!،":ا،هحوا.!اة!-؟.حمماخآت!ا.؟3حروا!كا-!ثاط!احما

تم*بخ(حويغا6+-لمء-ضمما.-حيما.-أحوا:ال!:هو\،؟.-+صأ:-،فيحبم:-؟6-حمأ!،!ه3!صئهما-3)حهبحإجيم1؟(4ولءتج!

؟.-و،.--!،أ،"ث!ما-؟--،بإلاأءخ!:.ب!-ي!ة.ءحبم؟-!!هحلا!ا.م!لما!ح!(-لمبم-%؟:*؟؟،؟ح!!(

لم-أء-كليلهـ--%،:ت!9.هـكا.:!الا.-!.-!--،اجحجسحمماولكا(!،61-\.لا3؟!*.--لهم)كأ؟
!.!-،\،-ح!*-

!سا43!ا1ض:أضاإ،.،لأا-*سا-خعبم:خا3لمجأ.40ث!لإ،أ؟ح!!؟؟+3ءجميلأ1ط-6طا--0\حعبر!11،أا

!*-*-!.3يا0*.؟!يما،أح!-ظكاحهأ؟،:حهيمانجاشماوه!ب؟؟أطهوا،تمة3،01ئما،*-3.*!+؟ا

زو3ب*+طبمحسط-+ئحو!أ،.وهة"-.بمرضرها"!(-...كاوه:!حا-

.*ن!:آش:-،نمة"!،-؟أ3مأ:*هوأ"-9،-3(ير8،!ا-،-ثا!.لم!-رأما:.حأ،.حهاث!ا(.-؟،---جيمء1!"حم!.
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حمع+يرحا*صعحىس!ع!بمالى!اد.يمبرح!1ش-،ع!كا!--ضما--ء*ح!أ-
-.!حا،؟؟\،-جمهأ3-!حىي!أنم

-ا؟-!لى!-!ا،"-هبم!!،--؟!ف-ج!!ص!ير.-؟؟عاك!حاول+بم:ةح!ينخ!.3نم

حتماحا!إ-خيبم!جر..إ!لآتما.ج!سيما:!!تسغ!"بم".:!ا.بخ!"عاحا-،!!9ح!!بم-!أ!-طته!!

!-حمميما!-؟(ظ؟!أ.!ما.:!أضا!صلىد،خ!-؟"ي!-لأ!ا!99*"!ع.ما.-!ح!2.!س
.حيم،.ث!ع!!-،-،لا.لا!!-..*لمعج!!"!ع!؟ح! ع-عا!!0

مح!!أحتت!ح!!جإ،--غ،.سا!ا!--نمأ-ءمحما49عا"3-دعا.\،طأ؟،ع-094،بر!؟"حبما6*!تم

..-!101تئي-حلأ3!ا؟!لأل!ءتم!؟ح!\،ئ!.؟!1"ع-(

،!بماجم!!!!مالم*ح!بما!،أحم؟!،-لمأ9!.لم!خ!ءت-طايخ،*:ء!.مجص"!-كإ،!:-!ر3

.صب!-9.!كآب،ح!-يهإ،-ء.ةثم3ث!!ي!!،حما".حنما،ت؟-،صغلإ،!3أقأح!!ثنا

طؤ!ئج؟شجسسئم،-كايماا:ء؟ء؟محبم*تموصثضيا3ج!!ئا،،!"،!آ،،ج!ممإ-تت!،!ا!!ث!غئم

-مبثااجع!اكآ،حما--\ل!خا؟جأ،:ن!غك!ا!-!ا.!خبهاةد؟-بر!!!غ3؟*ح!صبم:!تكأكنآا-!!،تأ

كل!!!و-يمحمت!(تخا!ضما!1*!،-إ3،-كمأ-يم.ج!أ-.-لم\.ممى،"!5.!!،(ص!4

خبما؟ال!!*!،،!ما!.ط!ص!ءد،:.ث،حميع6كا!،!ه!.!فيحماي!-؟!!!،صا!ص!!

*.!لأء.-م!9،0،كاس!صا"يح!معال!!كا.ح!ر!أ"خ:خ!ولنأطما،؟(ثيماخ!هةث!!ما

ص!ةحسس!!ما)ص!مماه!حيبماصتح!د!،ءم!مص!لأثب!مح!بيحيئ---ح!،مم!!احلأ-ء!أ

مثظ.ك!!ح!!ف!ئيءلمحما!هي!صئ!لأثياكإص!ج!خ!-اثحثخض!ك!مفي!ك!!!ه!ع.ع!لم!مي!م!*ث!-في!"

!--سبمجمل!ءتا،خ!"يثل!ث!مت!ا4!ابخ!-ث!-ط!ح!--:،!ححما.حط:،لمما،!اسم

*ط!!ك!:-حمح!مم.ت3خ"!بم!تنهها"خن!كا،م!آكم!-حح!.ح!ح!ماحمأولثحهـ-يل!ثبم!ثما!ا،.!ا؟!ب!.؟--؟

،مدطم!،=!هـ؟*---6لمطمء!إ.-ئم3حمسحماف.بى.،ط3

ء6،طمهـخثأش!ها.ث!حطم؟سمطىحمهـج!!حمتب!حح!ر!ب!+خط!ح!!اييطم!،طم!،.خا!-طمظ1بمءص-84!عاء" !ى:ص!،!تأ:طمع"،،!أكبم-2--ح!..،"3!!فا

بيءإح!ح!ح!3،!ام--!أكل!!نحم!.!+ثأ،+خع!

%ب!هحم3؟!!هماحم!مممدما،ح!سه!ح!م!إ،2!ط.ح!6!لح!-!يمصم!حعحم..م!.ثأ**لح!مع"!

ح!!،غك!،!ور64!ع!حعححح!م!.ها-فأثهبماح!نج!ص!ي!!اطما!مح!ثكحطهـت!"حبمص!كلبمهـ9،آ!ع!لأبزجع

!آ.!.-*.-م،طاي!!ماعء!ا*بمم!ظ،خعش!؟.ض!يم!هم"ة7تم!حا!لم!جمع*-*ء!!،5!م!

خم!!!ح،.خاحم!أنجحي.-*ضما:كاي"حمج!-كلما-.-ء.آ*صسمط-بم
س!ص!-!ماسب!003\--هماه.كأ؟+-.!ا0.لحثبماء-بم-جوت!.،0في

ت-\،؟حة6،:!،

!-!6-.ح!،*-..حبمييم.!لح.!أ-خ!جطظ،لم!حطم"،؟!ي.0.! :-*-6!ا.!ط*طح!

!"صع!

ج!أح!

-يخث.ملا
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جهـحصحم6.--!-.ورلأشء

!دشدلموحعلم!.!خ.".."لمبه!!يء،ممهـثى09لأ..،،لاطجمي

حم!يزء!ث!*ك!،ئ!بر/!ر؟!أأ!!!ء.؟!ث،!؟ييبم!بملمئن،.\ء،

،/-ىءسصلا!لأ،!.01،03*كأ33

8،،ك!+ححهـ-،وجمم

ض؟،!حم!.م/،-.لأ"؟!1/*ء!.ثسسور!نن،،3-

-ةة-43لأ*كايمءحح!،،ش+ة.*!-فية+ءا.-3:،!يبمالا،؟*صء!لىش+،-رز"أ+:!.ء2!ححأ."-حح!!."لإ-*؟حح!ا؟لا،

!يغ،!!ه!!!-"!1!ثا،!بمبيما!حم!بخك!/رجبم؟نيلمير*س؟"!لأ!،!ءدء3لم.!،-ا

لالاث!ورررالجمج!أفي،*ش3ء!لمءأ."لأأ*!19،!.2/.ء،لا.أ+ -صأرر.!!"2!لأط!!*!!ر/"لمة.؟و،+.3!لاا-/نر6،أ؟!!اأ!احممص؟/

3ط!،:!يما*يهيأأ"2جمغ!!.ئ!!بما،!!لأ"،ء؟ص+?*ول!-خ!

9!"".كل!قي"ئرفب!ن!شغكاءا؟ط!!لى"ء!ا.ا.لم.لأ+؟زر؟!!طاحنيجمأيس!!اأ/2*؟أ02،-،د: !-/،3-ب*-حم.اح!"!.".بيكئ!13خهئم!اجحع!ث!ىخ!.خ!ح!3،إ"!با:؟ءلا..نفإةأكأإ7؟آ1!

9!مغ:ر،!م!:/-؟سسث!ءء:ضالأ؟نجث!ك!"لم.،.*.،\!!7؟بم..،!."ء-"،.ثزليم

9!لأ؟ب!ش؟عحإ،3:لأ؟!-!بماء.ل!!!!بم.-لم3.-!!؟أ"!لأ!ء(تم!،"سا+"-ح!فى*جز3،*ع!*!"!بملأ.؟3/

؟رزئم!!خم1!-*ر!.-ءخلا،خ%+!1؟ش!!!*حمبه!!بنؤ!!!"كلهـعاثبع+؟طريمج(لأ1ح!+9؟صههرء،ما..2!فيبيء9بر!لمء!ظ.ء

/،*./كا6،"."!ط؟لمءع!.!-؟+ك!،لأبهبب!كنهمبئبماكهى.!كل!جمآ.(ر،3ئملم.7أث!نم3لالا؟ءص!"-/جيم!.،ء-9.!ح.!//ر*لا.*نر*

لإط!كحعم؟!بمحماءكأ*!-!-!نر!هبهيمى!إ،ةبر.32-ء-!لأ،ئثة؟"!جبمر3فيجبمبمه!?أممي.!رز"،ممن!ئغ".-،1ر:"ا(أكا!!بم/:!3!لأ"ثخ!ا*،!يرأ
2!لا3.لم*لأ!..!!92،س+...!م.،!

!ثح!!في7!ج!"طيح!*!لم!.؟3.لا!*!!كلو!ن!غ!؟،كللا?2\3ب!،،*!*"دش"*أفيلم!""36ص"!بر+رر!رز!أ!به!-.!في

برزز!*ثورممهـ!بم!ببربر؟جى!بهبه!ت،،ة!س،3!لالا/لم.،..".ا!..67:603"ءإ"".،لا.لا+ك!ء*إ!د
*.بثيعيه!؟1-9ج!!%!01ء؟"!*كل،.\!!الممقي.*\(!ولا!!وو

حم!تح!في!نملمي!أ!:!،.كا؟قيب!لمأبرلم:،3!ا!حابركليخر!+/جميك!34مأ+!لأ

ببمة،!س!نئئ!بميايشخ!ظأترء.-3*رخه!*!ئاضبر.،-لم*!.-*س!-:-ء.ء.،.و"لمول!ء،!في/،ض،3س:؟؟!لا؟لأ7ء+!3!

-قي،في!جم!اءكئهبمثحئه!شخهايرد!1/.فيىء*:ج!بحهمبم*!جم!.ء.؟-،إ؟نج،."ئن!3يبم6عكأ،نج!برلمفيوش؟-اء؟ءإ.9
03،+:.ب!؟-بز!كه،به!ا/!ت!.!!دسه:!شم؟+حم!*كا"صزر
لملم!+3ءةبرئ"،.في:لم"،ظ،*!%،رلمس؟

جم!?،،-رءسكا!قي3؟./،!ثبمفيمهـء!م!،ش".،"+!،?لم:لم!**!كيم2:كل،ة6ع!6لم/:ء!.؟،193

ء،.،:-ر/،.609*،خ!3،لىء3؟في\غاصنهرءطؤكأض2ي؟جميدؤ8،،بر.!ص7،بمؤكل*3ال!

أ؟كررلح!.،!!:310،1-؟إة!!ه!!لأ،لم9،/*بمياء!حبر؟بخنممث-!؟بش!طحج!1!ؤتج!!ل!أ!:!كه!،!،برلم،؟ش:3إشلألا،3

/فيرإ9،+:+.2"إ1،33انن-!!ص*كأ*لملمء!إ؟،:.لمولإأ،"جمي19لا،!ء3/.س+ا؟!دنر"إلمنم،01!ه،،1/:!،لمء.لى4.سبمكل،،،؟قرنر!طءلأسءا!نرإ

ءحمش،.-ول!ى-م!!بنة2ثؤىبئبماءجمنمفمش.!زو!؟*!!،9؟.!!ة/حؤ،!فع!!غكس!69/؟-،ثح!ك!.ءلا.3!ءدء-*كى !ي*!ءزر04!+!ظ/+ا2صس7!مئغ؟ضم/-جل!حأ،.."ك!جمئنلا،،!*كا/، !ط
،!1ئ!ئر*؟-؟بز،

لا-بهبرصحح!-.نححم!صتتهمةحفس-ء*--رز*حعيجم!-!بم،س*.ى! !م!ح!ء!ال!!م!ء"خيحى
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كا09)بري!(-،؟ء!.*لم-ء2
.،؟-؟3إ!،!ا113اآ-،.(ء.(،فأ4!؟اء!.ألألملمبر9لأخ3آطفيث!2لمص!"ا?؟بص!،(ءس!؟.ط!في

-ح!،-:!ء.ء،ررخ؟*!ألمأء:ءكط-لم!-9،ا؟؟ب؟؟!،ء-(!--.ء!!ط!وليه!*

،أئهى!"يرث!--ءبم.ك!إ-"ئمأغص!؟!5بم-"مخا.حم!ا!به!،3؟،.؟!لاه،في!ئ!ء3كابهع،:كطكأ"س!2+3ث!-ول !-ررد،،!،ث!ءول2!ءلم!،!!?،-!!جغأث3،!9"!!

،)2::،لمصير؟7س*)!ش!-2عغظ؟،.4غ3كاظآ؟فما،!+محمأكبما!9،جم!كلالمحم!لإ"ص!-ش!يئحأءبإ

خا+!/ح+70،لإلحأ-ء،*ك!،!،3-!-،صس-ح-ح*3د!7كه"؟!-!
3-+!333!با*غ

3؟!؟\،.يم،!ص؟إ-ئي!ثأغحمئ!!ء؟+،!خها.فينيسم،،سماكأ.،ء-،31:!ا-ط،سم!!تس!+لا

،؟؟ء؟،،لأ!3.-لم،نى!3!طكا،س33)رر،،-9،05:،،اءجم!لمحيماط3*!بمعماح!جم

1لالح؟.!ء*+يم!46كآكل!-3(؟"برأ!لا.-!.ص!؟لم-*صي!،سلأ،؟*ءلى"-:3!!؟--ح

ص!لأأث!!!ب!،؟-7،بم:*!!ض9جم؟"ء!!!ه!!،.مح!(*2تاء!!بمع!ز*،!عأ-؟3!!.!

؟؟3طائم،ضخضلإحم!كا،3(غ/!3*؟!نمإح!"كأة--!*غصأ!،فيأ*-طن!"5!ءفي+*،/مآ
سءص..ء!.!.حبغ9لح6

حمغ3ممغ،ط!أ!؟نج!!؟!-!؟ضةأحخاصغحم!م!.ب!ق!ظءح!أكل!!ع!يلأكماح!!+ثح-+-شلما0*ممأ

4!.،+-،!..+ش.-ء-ح!!س!ح!أ\!كما*ثرالا!مص:أ!."يها

16-،مما*"39ير!-!،-*كل!ظتلإ*01.ء.بر،!محة.!مس،39اص!!إال!.!فأ،بر!أ!لا!!،!1

أ)!بماص!ثا!!،ة"البمء!ي!أدث!بم؟!بمالأخأ"جم!!ما!بما-حي.،،+حعاخآ-اليحح!!لمطح!1سبما!اإحما،ص!بمالأ!ج!

قلأحم"وبم!يمطث!**؟!ث!حما،،*ير-!كاا!ئمانع!هلآحمع،غ.جمبما!!أ!ا.!حم!دإ\س!،ك!*سكا.!،0نماح!3زو!
أ-،1-!!1سا3؟،ء3ةكالا-،!+!

نهع!حتغصسسطبهـ!؟صس!م-+!.
3-1ءب2-0-.*--حم!بر**3كل!5مح!!ما،.ط

بمج!"حمن!ض!!حملا-،شأيمأ."!ءه-"أ!ه؟.

-.!*ثا؟لم8ءلمبب!!-بئط!-إ"ح!!كل!!ه-غء!!اآلم3!!اص81!يمبثال!3 -9م!صسصاصس:-،!-س!"3!،!ا9،"!ا!أ

ئن؟غ%!ء!لح+2*!هط!أ!أخممابهبما؟ط!أ+!،)!ء6--1""*أ--حم!،-بمصا!ي5..م!،:-ء

/-شأ!أ!!؟كمه!اكلبمكتتء!%!6ءك!--!أ،لح!!!لمغ-9!ط\.!،.طص!!!3ل!ى؟يم59،-آ*حم!ص!

ورت!،ء!سئا"ول:!ك!!0مخ!ئئ!0!!!ا!.ك!ث!م!!خأ3*!الم!س!ش!!حس!"!صا/ول!؟لم

لا".مح!!صس!،طم!!-م!
حيما؟صس!*!

31ءخ!؟ك!؟"صم!!بحع!!حا!سلب!!؟لمها!ح!-طأكأحم؟ج!!"كا؟مح!يخما-ممه!حو33!ئما!م!!انجلم

غ-+طجم!!%،،!ئه!-"نمو!كسع!،يجا*!طحص!9-!ع!/!أ!،ث!سبما*!--3؟؟.ل!حاط2روعا!ص،!مما"13كالج!

ة?تامح!ى"!3غ،كا!تغ.آءور*!ا6-لم،!ما!كا،بىإ،+مثبمنح!ش!3!+3تءنمط"حم!ح!حا!

حبما"!?!م+*،ب6ء)الع.!بغ.،39ث!!ء!ح!يي!حم!الإطططصعكا!ه!!جمم/دءط-
"!!ء9!سا3ظ!!حم!خميما!!يما.،خم!!

3كا،فبماحابصسخ!!ءلمشما-ها-!طالصس!الأ!د!ول1س!!أ..ع\3

حم!؟!!-9-ك!ثسآجحم!ص!3؟دأج!عصغ!سبم!-+عكل،!ي،؟كأكش!-!/،"*!-!كا؟%ر!3،

"ء"ة!فى!".*--صسح!!

!بما!+.

صم"اح!3*ل!،ثإ؟،!!عي"ن!-!-نيثصاكل!ماحمطاخ!-ئ!بمبماحخا،ك!غ!بر.،!الع!مكه!

ضماإتمحلى!.به!!!؟؟.ء7و،-؟ال!إب!إ؟!!هـأالم!!إصمص!انخ3!دءنهاى-!بم.ط!؟ل!حما!طات"؟ول

3!ن!؟،لم!لا!-ئأد،.!49.ححىطال!ا،!مام!تم!ح!ي!جمعا؟ح!م!ج!كث!+(ولحلم!أء؟!ء؟،(؟2! :ا.!أط!.-الما"مما

م!ض!ثم!إجمي!ساحمم،*كاأ.صحما-لحاخام"عء*إ؟؟-؟ظ!زو!ثال!بم!ب!م!!يم!ح!أح!!يح!!أ"*كتاتبأ!تن؟

.كاه/فىط!حامبملأ!حح!الا،1!ماا.3"،-ب-!ظ!)!م!!!.
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